Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), te
članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije u Općini Fužine („Službene novine“ PGŽ-a broj 14/02, 37/07 i 30/09), te
članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine“ Primorsko - goranske županije
broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana
17. kolovoza 2017. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih
djelatnosti na području Općine Fužine
Članak 1.
Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/17-03/01,
URBROJ: 2112/03-02-17-173 od 30. svibnja 2017., objavljen je Javni natječaj za
dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti na području Općine Fužine.
Članak 2.
Na Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke, a u roku za dostavu ponuda, pristigla je
jedna ponuda koja ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja, tvrtke Dimnjačarske
usluge Rijeka j.d.o.o., Kalina 11 iz Rijeke.
Članak 3.
Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se tvrtki Dimnjačarske usluge Rijeka
j.d.o.o., Kalina 11 iz Rijeke na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći zaključenjem
Ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.
Članak 4.
Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim
propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona
o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.
Članak 5.
Koncesionar će plaćati naknadu za koncesiju u iznosu 12.600,00 kn navedenu na
Ponudbenom listu koji je dio Dokumentacije za nadmetanje, sukladno sklopljenom
Ugovoru o koncesiji.
Članak 6.
Koncesionar se obvezuje obavljanje dimnjačarskih poslova obavljati po cijenama
koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.
Zadužuje se Općinsko vijeće Općine Fužine da sklopi Ugovor o koncesiji sa
trgovačkim društvom iz čl. 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i
obveze.
Članak 8.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Općine Fužine“, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
Obrazloženje
Na temelju članka 28. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), te
članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije u Općini Fužine („Službene novine“ PGŽ-a broj 14/02, 37/07 i 30/09), te
Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/17-03/01, URBROJ:
2112/03-02-17-173 od 30. svibnja 2017., objavljen je Javni natječaj za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti na području Općine Fužine.
Navedeni natječaj objavljen je 30.svibnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku
javne nabave, na Internet stranicama Općine Fužine i oglasnim pločama Općine
Fužine.
Rok za dostavu ponuda bio je do 30.lipnja 2017. godine u 10,00 sati kada je i održano
javno otvaranje ponuda.
U navedenome roku zaprimljena je samo jedna ponuda i to tvrtke Dimnjačarske usluge
Rijeka j.d.o.o., Kalina 11, Rijeka.
Prema izvješću Povjerenstva za provedbu natječaja navedena tvrtka ispunjava
sve uvjete natječaja i ponudila je naknadu za koncesiju u iznosu većem od onoga
predviđenoga natječajem.
Stoga je na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja odlučeno kao u izreci
ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti
žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
10000 Zagreb.
Žalba se dostavlja Općini Fužine, Franje Račkog 19, Fužine u pisanom obliku
preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom predajom u pisarnici
Općine Fužine u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke. Jedan
primjerak žalbe žalitelj je dužan istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni
način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave.
KLASA: 021-05/17-01/04
URBROJ: 2112/03-01-17-06
Fužine, 17. kolovoza 2017. godine
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